SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA BIMBINGEN TEKNIS KEARSIPAN DAN
PERESMIAN DEPO ARSIP KABUPATEN DHARMASRAYA
TANGGAL, 3 MEI 2016

Yang terhormat, Bupati Dharmasraya Bapak Sutan Riska
Tuanku Kerajaan;
Yang saya hormati Kepala Badan Perpustakaan Arsip
Provinsi Sumatera Barat, Bapak Alwis;
Yang saya hormati Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi, Bapak Ali Umar;
Yang kami hormati Bapak/Ibu Pejabat di lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia;
Serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang
berbahagia.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Pertama-tama

dan

yang

paling

utama,

ijinkanlah

saya

mengajak untuk bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan,
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kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan
pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.
Sehingga kita dapat hadir pada acara Bimbingan Teknis
Kearsipan dan Peresmian Depo Arsip Kabupaten Dhamasraya,
dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Dalam perspektif kultural, arsip sebagai informasi terekam
merupakan endapan informasi kegiatan administrasi/bukti
transaksi pelaksanaan fungsi unit-unit pengolah yang terekam
dalam berbagai bentuk media. Hal ini membuktikan bahwa
arsip merupakan bagian dari memori kolektif bangsa yang
berawal dari memori organisasi (corporate memory) tentang
bagaimana

organisasi

itu

didirikan,

dijalankan,

dan

dikembangkan. Dengan demikian arsip juga menyangkut
pemenuhan kebutuhan rakyat terutama kejelasan hak dan
kewajiban rakyat terhadap negara. Penyelenggaraan negara
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab kolektif, sehingga
didalamnya terdapat hak dan kewajiban indvidu/perseorangan
atau organisasi. Dengan demikian, arsip statis yang bernilai
pertanggungjawaban nasional akan memberikan bukti-bukti
otentik mengenai hak dan kewajiban negara kepada rakyatnya
(Check and balances). Keberadaan arsip sebagai rekaman
kegiatan atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, saat
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ini dan masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
sebagai marwah bangsa.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah tentunya selalu
diiringi dengan terciptanya arsip dan/atau dokumen yang
sangat banyak, mulai yang tercipta di tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, SKPD, lembaga pendidikan, BUMD, ormas/orpol di
tingkat daerah sampai dengan arsip yang tercipta dalam
kegiatan-kegiatan

Pimpinan

Daerah.

Kondisi

seperti

ini

tentunya tidak jarang menimbulkan masalah atau problem
menejemen apabila tidak dikelola dengan baik, penemuan
kembali secara cepat dan tepat dalam penggunaan dokumen
merupakan tujuan dari pada pengelolaan dokumen, selanjutnya
setelah dokumen itu selesai digunakan dan sudah tidak
memiliki nilaiguna bagi organisasi pencipta maka perlu
dilakukan penilaian terhadap dokumen/arsip untuk menentukan
suatu dokumen itu musnah atau permanen, selanjutnya peran
penting yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah
dalam hal ini Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan yaitu melaksanakan pengelolaan arsip statis.
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Bapak Bupati dan Bapak/Ibu serta para hadirin yang
berbahagia,
Maka dari itu sangat dibutuhkan good political will dan
dukungan pimpinan daerah untuk mewujudkan pengelolaan
arsip statis yang baik ,mulai dari aspek kebijakan, pembinaan,
pengelolaan arsip, sumber daya manusia kearsipan dan
prasarana dan sarana kearsipan. Saya selaku pimpinan
Lembaga

Kearsipan

Nasional

yang

bertanggung

jawab

langsung kepada Presiden Republik Indonesia, merasa bangga
dan berbahagia bisa hadir di tempat ini, betapa tidak hari ini
kita semua telah menjadi saksi dalam sejarah perkembangan
kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dalam acara peresmian
Depo penyimpanan arsip

Kabupaten Dharmasraya. Ini

merupanan suatu prestasi yang sangat baik yang sampai saat
ini masih sulit dicapai oleh lembaga-lembaga kearsipan daerah
lainnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan Bapak
Bupati Dharmasraya selaku pemimpin daerah. Saya atas nama
Pemerintah Republik Indonesia dan komunitas kearsipan
mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati Dharmasraya
beserta jajarannya atas peresmian Depo penyimpanan arsip
ini, semoga kedepan pengelolaan kearsipan di Kabupaten
Dharmasraya dapat terus meningkat sehingga mampu menjadi
daerah percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia.

4

Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan,
Akhirnya,

atas

nama

segenap

pimpinan

ANRI,

saya

mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan undangan
terhadap kami beserta rombongan, semoga ikhtiar bersama
kita bisa meningkatkan penyelenggaraan kearsipan secara
nasional. semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi
ridho dan membimbing kita semua . Sekian dan terima kasih.

Wassalaamualai’kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh.
Dharmasraya,

3 Mei

2016
Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA
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